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П Л А Н 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯ ЗА БОРБА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател:  Цветелина Попова 

Членове: 

Пламен Дилков 

Виктория Николова 

Борянка Николова 

Мирела Стоянова 

Даниела Маринова 

Цецилия Рангелова 
ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Да се организира обща превантивна работа за преодоляване на противообществените прояви в училище 

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:  

 Да се развият уменията на членовете на училищната общност за навременно разпознаване и ефективно 

справяне с девиаантно поведение, тормоза и насилието на базата на познаване на действащата нормативна база;  

 Да се работи превантивно за осмисляне на рисковоте от поведение, което е в конфликт със закона 

 Да се идентифицират ученици с рисково поведение и да се реализира незабавна работа с тях 

 Да се развият умения у учениците за разпознаване на последиците от конкретно рисково поведение; 

 Да се развият умения у учениците за търсене на добри алтернативи на асоциалното поведение;  

 Да се съдейства за популяризиране на възможностите за включване на учениците в извънкласни 

дейности за развитие на силните им страни;  

 Да се търсят  и реализират подходи за сътрудничество с Координационния съвет за противодействие на 

насилието и за превенция на агресивно поведение и противообществени прояви;  

 Да се използват възможности за партньорство и работа в мултидисциплинарен екип; 

 Да се създаде работен екип за работа по случай;  

 Да се планират и реализират подходящи дейности за конструктивна подкрепа на ученик за справяне с 

проблемното поведение; 

 Да се осъшествява сътрудничество с родителите; 

 Да се реализират възможности за създаване на подкрепяща мрежа за преодоляване на отклонението. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

 Повишена чувствителност на училищната общност за разпознаване на отклонение в поведението; 

 Развити умения у учениците за недопускане или предотвратяване на насилие в рамките на закона; 

 Своевременно идентифицирани ученици с рисково поведение 

 Развити умения за разпознаване на рисково поведение; 
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 Развити умения за избор на добра алтернатива за справяне с проблемни ситуации; 

 Оповестени възможности за извънкласна дейност по интереси  и включени ученици; 

 Реализирано сътрудничество с Координационния съвет 

 Осъществени дейности от вътрешен или мултидисциплинарен екип; 

 Овладяно рисково поведение; 

 Намалели противообществени прояви; 

 Осъществено ефективно сътрудничество с родителите; 

 Създадена подкрепяща мрежа за преодоляване на отклонението. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

 Ранно откриване на рисково поведение, своевременно планиране и осъществяване на работа с конкретен 

ученик; 

 Развиване на умения у учениците за рефлексия върху последиците от собственото поведение и 

осъзнаване на риска; 

 Преодоляване на противообществените прояви  в училище; 

 Създаване на подкрепяща мрежа за преодоляване на рисковото поведение 

 

І.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комисията, работи в екип с класните ръководители и с всички преподаватели за превенция и интервенция на 

отклоняващо се поведение. 

Комисията работи превантивно за предпазване на учениците от противообществени прояви и други рискове. 

Комисията работи корективно с ученици в ситуации на риск. 

Комисията е самостоятелно обособено звено в училище. 

Комисията работи в сътрудничество с Координационния съвет за противодействие на насилието и тормоза 

Комисията търси и реализира партньорство и работи в екип с институции, имащи отношение към овладяване на 

рисково поведение 

Заседанията на Комисията се протоколират 

 

ІІ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Съвместно с класните ръководители работи за развитие на нравствена, правна, здравна и екологична култура на 

учениците; 

Съвместно с Координационния съвет работи за реализиране на Механизма за противодействие на тормоза между 

връстници 

Проучва интересите на подрастващите и предлага включването им в различни форми за изява, като алтернатива 

на асоциалното поведение; 

Обединява усилията на положително действащите върху децата социални фактори в училището; 

Издирва чрез класните ръководители деца с отклонения в поведението; 

Извършва частична диагностика, ако се налага /психолог/; 

Планира и организира конкретни дейности за работа с учениците; 

Изготвя препоръки за преодоляване на асоциално поведение; 

Осъществява срещи и пряка работа с ученици; 

Определя съдържанието на взаимодействието  на учители, родители, инспектори от ДПС и социални работници 

от Отдел “Закрила на детето”, относно децата с отклоняващо се поведение  

 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

Комисията взаимодейства с: 
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 Центровете за социална превенция; 

 Консултативните кабинети; 

 Обществените възпитатели; 

 Инспекторите от ДПС; 

 Отделите за закрила на детето; 

 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

 Столична дирекция на полицията; 

 Други /неправителствени организации, разработващи програми за превенция/; 

 Родители на ученици в риск. 

 

№ 

по 

ред 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 
Отговорник Срок 

1 2 3 4 

 IV.Конкретни дейности     

1 
Комисията работи по годишен план и отчита дейността си пред 

педагогическия съвет. 

Председател: 

Цв.Попова 

 

юни  

2020г. 

2 

3аседанията на комисията за определяне на текущо възникнали 

рискови ситуации в училище и вземане на адекватни решения се 

осъществяват при необходимост 

Председател: 

Цв.Попова 

 

текущ 

3 Работни срещи на комисията се провеждат веднъж на три месеца  

Председател: 

Цв.Попова 

 

текущ 

4 

Работните срещи и заседанията се протоколират. Изготвените 

протоколи и препоръки се свеждат до знанието на класен ръководител, 

конкретен ученик и родител 

Протоколчик: 

М.Серафимова 

Ц.Рангелова 

текущ 

 IV. А.Дейности по превенция   

1 

Провеждане на анкетно проучване с ученици от  IX,клас на ПГТМД, 

относно употребата на алкохол. Представяне на резултатите пред 

екипа на Комисията  и класните ръководители на IX клас 

Ц.Рангелова 

Пл.Дилков 

В.Николова 

октомври- 

ноември 

2019г. 

 

2 

Провеждане на семинарни занимания с новопостъпили ученици от VIII 

клас на тема: „Преодоляване на агресивно поведение и училищен 

тормоз” /по график/ 

Ц. Рангелова, 

Б.Николова 

кл. р-ли на 

VIII клас 

 

октомври – 

ноември 

 2019г. 

3 

Организиране на семинарни занимания с елементи на тренинг на тема: 

„Опасности от употреба на алкохол и наркотици” /класове по избор 

или по заявка на класен ръководител/ 

Ц. Рангелова 

 

Б.Николова 

Д.Маринова 

януари 

2020г.; 

март  

 2020г. 
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4 

Организиране на среща с инспектор ДПС и полицейски инспектор, 

отговарящи за района на гимназията, на тема: 

„Деца в конфликт със закона“ 

„Рискови поведения – селфи, игри с предизвикателство и др“  

Председател: 

Цв.Попова 

 

М.Серафимова 

декември 

2019г 

април 

2020г 

5 

Провеждане на семинар на тема: „Опасности в онлайн-общуването, 

тормоз и злоупотреби в интернет и начини за предпазване” /класове по 

избор/ 

Ц. Рангелова,  

Пл.Дилков 

В.Николова 

Б.Николова 

ноември 

2019г.,  

април  

2020г. 

6 
Провеждане на семинарни занимания с ученици на тема: „Опасности 

от трафик на хора” /по договореност с класни ръководители/ 

Ц. Рангелова,  

Б.Николова 

Пл.Дилков 

Д.Маринова 

 

декември 

2019г. 

март 

2020г. 

 

7 

Предоставяне на информационни материали за превенция на рисково 

поведение /здравен риск – наркомании, употреба на алкохол, 

тютюнопушене, проституция; правен риск – извадка от НПК/ 

Ц. Рангелова 

 
текущ 

8 

Методическо подпомагане на класни ръководители, заявили желание 

за превантивна работа по актуален проблем /Разрешаване на 

конфликти; Нарушаване на закона и др./ 

Ц. Рангелова текущ 

9 
Провеждане на семинар на тема: „Опасности от злоупотреба с лични 

данни, непозволено заснемане“  

Ц.Рангелова 

В.Николова 

М.Серафимова 

февруари 

2020г. 

май  

2020г. 

10 

Оказване на съдействие и подкрепа на училищния координационен 

съвет за противодействие на тормоза между връстници за изясняване 

и оценка на ситуации, свързани с насилие 

Пл.Дилков 

Б.Николова,  

М.Серафимова, 

В.Николова, 

Ц.Рангелова 

текущ 

 IV . Б.Дейности, насочени към пряка интервенция   

1. 
Провеждане на срещи-разговори на комисията с конкретен ученик, с 

родители, със засегнати страни 

Предедател: 

Цв.Попова 
текущ 

2. 
Провеждане на консултативни срещи по заявка на класен ръководител, 

относно поведение на конкретен ученик или клас 

Ц.Рангелова, 

кл.р-ли 
текущ 

3 

Участие в осъществяване на екипна работа по случай с ученици в риск, 

включване в изработване на план за работа с конкретен  ученик, 

осъществяване на планирани действия и отчитане на резултатите 

Пл.Дилков, 

Ц.Рангелова, 

Б.Николова,  

М.Серафимова, 

В.Николова 

Д.Маринова 

Кл. ръководител 

Подкрепящ 

учител 

текущ 
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4. 
Изготвяне на препоръки за работа с конкретен ученик при възникнала 

рискова ситуация 

Ц.Рангелова, 

Б.Николова,  

М.Серафимова, 

В.Николова 

Пл. Дилков 

Д.Маринова 

текущ 

5. 
Издирване на значими за ученика фигури, с капацитет за положително 

въздействие и включването им в рамка за подкрепа 

Ц.Рангелова,  

Кл. ръководител 
текущ 

6. 
Провеждане на индивидуални психологически консултации, 

диагностика и оценка на риска /при необходимост/ 
Ц.Рангелова текущ 

7. 

Установяване и поддържане на контакти с инспектор ДПС и 

полицейски инспектор, отговарящ за района на гимназията, 

представители на МКБППМН и социални работници от ОЗД  

 

Председател: 

Цв.Попова 

 

текущ 

8. 
Изготвяне на бланки за наблюдение, контролни листове за отчитане на 

промяна и други оперативни документи 
Ц.Рангелова Текущ 

 

  

mailto:pgtmd_sofia@abv.bg
http://www.pgtmdsofia.com/


 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - СОФИЯ 

гр.София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша №2 

тел:  9 522 677;  0887 959 236; 0893 458 300 
e-mail: pgtmd_sofia@abv.bg ; http://pgtmdsofia.com 

 

mailto:pgtmd_sofia@abv.bg
http://www.pgtmdsofia.com/

